
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα περιβλήματα “RHINO shrink Wrap” χρησιμοποιούνται συνή-
θως ως μια εναλλακτική λύση στα συμβατικά καλύμματα, 
προκειμένου να περικλείσουν αποτελεσματικά ένα ικρίωμα για 
την προσωρινή προστασία από καιρικές συνθήκες ή τον 
περιορισμό του χώρου εργασίας. 
Συνήθως επιλέγεται από εργολάβους που χρειάζονται μια 
πιο εύρωστη κάλυψη ικριωμάτων η οποία δεν θα αποσπά-
ται από ισχυρούς ανέμους ή να χαλαρώνει με την πάροδο 
του χρόνου. Το περίβλημα θερμαίνεται και συστέλλεται, 
με τις ενώσεις των φύλλων επίσης να σφραγίζονται 
θερμικά, δημιουργώντας μια καλαίσθητη και επαγγελμα-
τική επένδυση που εφαρμόζει πολύ σφικτά γύρω από 
τη σκαλωσιά. Η πλήρως σφραγισμένη επένδυση γύρω 
από ένα χώρο εργασίας τον προστατεύει από τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και το γύρω περιβάλ-
λον από επικίνδυνα υπολείμματα από το εσωτερικό.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποιώντας καλύμματα  shrink wrap 
δημιουργείται μιας μακράς διάρκειας «ενιαία» 
επιφάνεια γύρω από ένα κατασκευαστικό έργο.
Στιβαρό – Δεν ανεμίζει ή «αυτοκαταστρέφε-
ται» σε ισχυρούς ανέμους. Δεν χαλαρώνει με 
την πάροδο του χρόνου.
Αποτελεσματικό – Οι συγκολλημένες 
ενώσεις μεταξύ των επιμέρους φύλλων 
δημιουργούν μια εξαιρετικά 
αποτελεσματική προστασία από τον καιρό.
Ευέλικτο – Δεν υπάρχει περιορισμός 
σχετικά με το μέγεθος και το σχήμα της 
σκαλωσιάς η οποία μπορεί να καλυφθεί.
100% Ανακυκλώσιμο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ/ΒΑΦΗΣ
Πλήρης ενθυλάκωση μεταλλικών 
και άλλων βιομηχανικών δομών 
ώστε να περιοριστούν εντελώς τα 
επικίνδυνα κατάλοιπα κατά τη 
διάρκεια εργασιών αμμοβολής, 
βαφής κτλ. Δημιουργία ενός 
σφραγισμένου, ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και υγρασίας 
εσωτερικού περιβάλλοντος 
χωρίς τρύπες ή κενά, με 
αποτέλεσμα 100% ενθυ-
λάκωση και συγκράτηση.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
Έργα, όπως επισκευές μηχανημάτων, επεκτάσεις και 
μετατροπές μπορούν να δημιουργήσουν πολλή σκόνη και 
μπάζα. Τα προσωρινά διαχωριστικά Rhino διαχωρίζουν το 
περιβάλλον εργασίας από το χώρο των έργων, 
περιορίζοντας τη σκόνη και τα υπολείμματα, μειώνοντας 
τον κίνδυνο και δημιουργώντας μια συγυρισμένη και 
επαγγελματική εμφάνιση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
Οι μεμβράνες Shrink wrap μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 
επένδυση για προσωρινές οροφές 
με σκοπό την παροχή προστασίας 
από την κακοκαιρία, εξασφαλίζο-
ντας έτσι τα έργα δεν έχουν 
καθυστερήσει λόγω των δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών.
Τα φύλλα είναι ευπροσάρμο-
στα, κατάλληλα για μικρότε-
ρες ή με ακανόνιστο σχήμα 
οροφές, ελαφρά και με 
εξαιρετικό ποσοστό μετά-
δοσης του φωτός.
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